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Załącznik  nr 10 

Do Uchwały Nr  6/16 

Komitetu Monitorującego  

Regionalny Program Operacyjny 

Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 

z dnia  23 czerwca 2016 r. 

 

 

KRYTERIA DLA OSI PRIORYTETOWEJ XII POMOC TECHNICZNA 

 
KRYTERIA FORMALNE DOSTĘPU 

Lp. Kryterium Sposób oceny kryterium Tak /nie / nie dotyczy 

1.  Złożenie wniosku o dofinansowanie 
w określonym terminie 

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie, czy: wniosek o dofinansowanie 
złożono w określonym terminie podanym w wezwaniu do złożenia wniosku o 
dofinansowanie w trybie pozakonkursowym. 

Tak/nie  
(niespełnienie skutkować będzie negatywną oceną 
wniosku) 

2.  Kompletność wniosku oraz poprawność jego 
wypełnienia 

Sprawdzenie czy wniosek został złożony na aktualnie obowiązującym 
formularzu. 

Tak/nie  
(niespełnienie skutkować będzie negatywną oceną 
wniosku) 

Weryfikacja kompletności oraz wypełnienia wszystkich wymaganych pozycji 
we wniosku. 

Tak/nie  
(niespełnienie skutkować będzie negatywną oceną 
wniosku) 

Analiza poprawności oraz prawdziwości danych wskazanych we wniosku. 
Tak/nie  
(niespełnienie skutkować będzie negatywną oceną 
wniosku) 

3.  Zgodność wniosku o dofinansowanie z 
dokumentami programowymi 

Zakres projektu opisany we wniosku o dofinansowanie zostanie oceniony pod 
katem zgodności z RPO WL na lata 2014-2020 

Tak/nie  
(niespełnienie skutkować będzie negatywną oceną 
wniosku 

KRYTERIA MERYTORYCZNE DOSTĘPU 

Lp. Kryterium Sposób oceny kryterium Tak /nie / nie dotyczy 
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1.  
 
Zasadność realizacji projektu 
 

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu w kontekście celów XII Osi Priorytetowej 
„Pomoc Techniczna” wskazanych w RPO WŁ na lata 2014-2020 i w SZOOP RPO 
WŁ 2014-2020 Wpływ realizacji projektu na cele osi mierzony wpływem projektu 
na osiąganie wskaźników określonych w  
RPO WŁ na lata 2014-2020 i w SZOOP RPO WŁ na lata 2014-2020 

Tak/nie  
(niespełnienie skutkować będzie negatywną oceną wniosku) 

2.  
Zgodność wniosku z prawem 
wspólnotowym i krajowym oraz 
z dokumentami programowymi 

Zgodność wybranych przez Wnioskodawcę wskaźników z zadaniami 
zaplanowanymi do realizacji w ramach projektu. 

Tak/nie  
(niespełnienie skutkować będzie negatywną oceną wniosku) 

Zgodność z prawem krajowym i wspólnotowym, w tym z: 

a) ustawą PZP (w tym poprawność proponowanego trybu zamówień publicznych) 
Tak/nie  
(niespełnienie skutkować będzie negatywną oceną wniosku) 

b) zasadą promowania równości kobiet i mężczyzn oraz zasadą niedyskryminacji 
(art.7 Rozporządzenia ogólnego) 

Tak/nie  
(niespełnienie skutkować będzie negatywną oceną wniosku) 

c) zasadą zrównoważonego rozwoju (art. 8 Rozporządzenia ogólnego) 
Tak/nie  
(niespełnienie skutkować będzie negatywną oceną wniosku) 

3.  
Wykonalność projektu 

Wykonalność finansowa, w tym w szczególności: 

a) kwalifikowalność wydatków 
Tak/nie  
(niespełnienie skutkować będzie negatywną oceną wniosku) 

b) niezbędność wydatków do realizacji projektu i osiągania jego celów 
Tak/nie  
(niespełnienie skutkować będzie negatywną oceną wniosku) 

c) efektywność kosztowa rozumiana jako uzyskiwanie najlepszych efektów z 
danych nakładów 

Tak/nie  
(niespełnienie skutkować będzie negatywną oceną wniosku) 

d) brak podwójnego finansowania zadań przewidzianych w projekcie z innych 
środków publicznych – wspólnotowych lub krajowych 

Tak/nie  
(niespełnienie skutkować będzie negatywną oceną wniosku) 

e) zabezpieczenie środków na realizację projektu 
Tak/nie  
(niespełnienie skutkować będzie negatywną oceną wniosku) 

Zasadność rozwiązań i instrumentów służących realizacji projektu Tak/nie  
(niespełnienie skutkować będzie negatywną oceną wniosku) 

Zapewnienie udziału w projekcie określonych grup docelowych Tak/nie  
(niespełnienie skutkować będzie negatywną oceną wniosku) 

Zgodność z kategorią interwencji Tak/nie  
(niespełnienie skutkować będzie negatywną oceną wniosku) 

 


